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Förslag till beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till
förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över
remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet En sjukförsäkring med
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Utredningen har haft i uppdrag att se över sjukersättningen,
aktivitetsersättningen och socialförsäkringsbalkens förmåner vid
rehabilitering. Syftet var bland annat att göra regelverket enklare att
förstå för den enskilde, förbättra förutsättningarna för enhetliga
tolkningar och beslut samt öka incitamenten för att arbeta, studera
eller delta i ideell verksamhet under tid med sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Utredningen har identifierat ett antal utmaningar med sjuk- och
aktivitetsersättningen som medför risk för problem med
rättssäkerhet och förutsebarhet. För att komma till rätta med dessa
utmaningar föreslår utredningen bland annat att sjukersättning och
aktivitetsersättning ska bedömas mot samma
arbetsmarknadsbegrepp som sjukpenningen och att ett nytt
varaktighetsbegrepp ska införas.
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I syfte att underlätta deltagande i arbete, studier och andra ideella
uppdrag under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning
föreslår utredningen bland annat flexiblare regler för vilande sjukoch aktivitetsersättning vid arbete och studier samt att prövotiden
för studier för personer med beviljas aktivitetsersättning ska
förlängas från 6 till 12 månader. Utredningen föreslår även att ett
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nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram ska inrättas för personer
som har beviljats aktivitetsersättning och som har behov av insatser
från Arbetsförmedlingen i syfte att få eller återfå arbetsförmåga.
Slutligen framför utredningen förslag gällande förmåner för
rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken. Regelverket ska
moderniseras för att bättre förebygga ohälsa och ge stöd vid såväl
rehabilitering som omställning till annat arbete. Utredningen
föreslår att sjukpenning i förebyggande syfte ska ersättas med en ny
förmån, preventionsersättning, som syftar till att göra det enklare att
delta i förebyggande åtgärder. Utredningen föreslår även att
rehabiliteringspenning ska beviljas steglöst för inkomstförlust
motsvarande den tidsåtgång som rehabiliteringen tar i anspråk.
Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig generellt positiv till
utredningens förslag och ambitionen att förtydliga regelverket så att
fler personer med sjukersättning och aktivitetsersättning vågar
pröva sina förmågor utan oro för vilka konsekvenser det skulle ha
för deras ekonomi. Förvaltningen ser positivt på förslaget om en
harmonisering av arbetsmarknadsbegreppet, där såväl sjukpenning
som sjukersättning och aktivitetsersättning prövas mot ett och
samma begrepp.
Arbetsmarknadsförvaltningen instämmer i det av utredningen
konstaterade behovet av att göra det enklare att delta i arbete,
studier och ideell aktivitet under tid med sjukersättning eller
aktivitetsersättning. Förvaltningen konstaterar att förslagen om ökad
flexibilitet och möjlighet till vilande ersättning vid deltidsarbete och
korttidsarbete skulle kunna bidra till ökade incitament för
målgrupperna att delta i aktiviteter. Detsamma gäller förslagen
gällande ökad möjligheten till partiellt vilande ersättning vid studier
och utökad prövotid för studier vid beviljad aktivitetsersättning. En
sådan förändring i regelverket skulle kunna innebära ett ökat inflöde
till komvux från målgruppen och arbetsmarknadsförvaltningen vill
betona vikten av att vuxenutbildningen får finansiering för att
utveckla och anpassa verksamheten för att möta stödbehovet hos
nya målgrupper.
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Utredningen föreslår även att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt
ramprogram ska införas för personer som har beviljats
aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsförvaltningen instämmer i
utredningens bedömning av behovet av ett ökat fokus på att
tillhandahålla lämpliga aktiviteter och insatser för målgruppen och
förvaltningen ser även positivt på förslaget om att
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Försäkringskassan får i uppdrag att följa upp vilka insatser som
målgruppen deltar i och effekterna av dessa.
Förvaltningen anser dock att kommunens roll i tillhandahållandet av
aktiviteter för målgruppen saknas i analysen och behöver
förtydligas. Kommunen ansvarar bland annat för insatser inom LSS,
socialpsykiatrin, sociala insatsgrupper och särskola, vilket innebär
att många unga som uppbär aktivitetsersättning har kontakt med
kommunen. Särskilt med anledning av den pågående reformeringen
av Arbetsförmedlingen, där insatser framöver i huvudsak ska
tillhandahållas av upphandlade externa aktörer, behöver det
tydliggöras hur och om aktiviteter som anordnas av kommunen kan
kombineras med deltagande i det nya ramprogrammet.
Förvaltningen ser risk för inlåsningseffekter om det nya
ramprogrammet inte tar hänsyn till behov av samverkan med
kommunen utifrån kommunens roll som anordnare av bland annat
utbildning och arbetsmarknadsinsatser som skulle kunna gynna
målgruppen.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en särskild
utredare för att se över sjukersättningen, aktivitetsersättningen och
socialförsäkringsbalkens förmåner vid rehabilitering. Utredningens
uppdrag framgår av utredningens direktiv (dir. 2020:31) och senare
tillkomna tilläggsdirektiv (dir. 2020:100).
Av direktiven framgår att utredaren ska:
- se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
- underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under tid med
sjukersättning och aktivitetsersättning
- se över regelverket för förebyggande sjukpenning och
rehabiliteringsersättning
Utredningens slutbetänkande, En sjukförsäkring med prevention,
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69), lämnades till
regeringen i augusti 2021.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av utvecklings- och utredningsstaben i
samarbete med avdelningen Jobbtorg Stockholm vid
arbetsmarknadsförvaltningen.
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Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet En sjukförsäkring med
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
Utredaren konstaterar att socialförsäkringar syftar till att skydda
individer mot en viss social risk genom att ge rätt till ersättning när
den försäkrades möjligheter att försörja sig genom arbete försämras
på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Utgångspunkten är
att alla som kan ska arbeta och de ersättningar som behandlas av
utredningen syftar alla till att förebygga nedsatt arbetsförmåga eller
främja rehabilitering för återgång till arbete.
Utredningen har haft ett uppdrag i tre delar och av direktiven
framgår att utredaren ska:
-

se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under tid med
sjukersättning och aktivitetsersättning
se över regelverket för förebyggande sjukpenning och
rehabiliteringsersättning

Rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning
I denna del har utredningen haft i uppdrag att se över regelverket för
rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt
arbetsförmåga. I uppdraget ingår även att utreda kraven för att
bevilja sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande ålder.
Utgångspunkterna för uppdraget med översynen av sjukersättningen
och aktivitetsersättningen är att förmånerna ska ge hög trygghet vid
långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den
enskilde och stabilitet i tillämpningen över tid. Uppdraget syftar
även till att regelverket ska bli mer ändamålsenligt och i möjligaste
mån ta tillvara individens arbetsförmåga.
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Enligt nuvarande regelverk kan sjukersättning beviljas för individer
vars arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt till följd av sjukdom
eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska
prestationsförmågan. Aktivitetsersättning kan beviljas för personer
mellan 19 och 30 år vars arbetsförmåga är nedsatt i minst ett år till
följd av sjukdom eller annan funktionsnedsättning.
Utredningen har identifierat ett antal utmaningar med sjuk- och
aktivitetsersättningen som medför risk för problem med
rättssäkerhet och förutsebarhet. Utredningen visar bland annat att
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Försäkringskassans tillämpning av regelverket har lett till stora
variationer över tid där avslagsfrekvensen har ökat trots en
oförändrad lagstiftning, samt att det finns en diskrepans mellan
kraven för att få sjukersättning och individens möjligheter att
försörja sig genom arbete. Tolkningen av arbetsmarknadsbegreppet
innebär att individens arbetsförmåga prövas mot arbeten på hela
arbetsmarknaden, inklusive anpassade arbeten även om sådana inte
finns tillgängliga.
Förslag

För att komma till rätta med ovanstående utmaningar lägger
utredningen fram ett antal förslag som syftar till att öka
likvärdigheten och tydliggöra regelverket. Utredningen föreslår att
vid prövning av rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ska
bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras i förhållande
till samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av
rätt till sjukpenning. Detta innebär att arbetsförmågan ska prövas
mot förvärvsarbete i en yrkesgrupp som innehåller arbeten som är
normalt förekommande på arbetsmarknaden. Utredningen föreslår
även att rätt till sjuk- och aktivitetsersättning ska anses föreligga om
det är sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt.
Eftersom arbetsförmågan med denna reform kommer att prövas mot
en snävare ram bedömer utredningen att antalet personer med sjukoch aktivitetsersättning kommer att öka.
Vidare föreslår utredningen att ett nytt varaktighetsbegrepp ska
införas för rätten till sjukersättning. Begreppet ”överskådlig tid” ska
ersätta kriteriet ”stadigvarande” i syfte att tydliggöra att det som
avses är en långvarig nedsättning av arbetsförmågan på grund av
medicinska orsaker. För att få rätt till sjukersättning ska det inte
finnas några rehabiliteringsåtgärder som kan förväntas medföra att
individen återfår arbetsförmågan. Utredningen bedömer även att det
bör förtydligas att det är tillräckligt att det kan antas att
rehabiliteringsmöjligheter inte finns för att sjukersättning ska kunna
beviljas.
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Gällande sjukersättning till äldre försäkrade, som har som mest fem
år kvar tills de uppnår den ålder då sjukersättning inte längre betalas
ut, föreslår utredningen ändringar i vilka arbeten som
arbetsförmågan ska bedömas mot. För de som har som mest fem år
kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning
ska arbetsförmågan bedömas i förhållande till förvärvsarbete i en
yrkesgrupp som den försäkrade har erfarenhet av.
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Arbete, studier, uppdrag med mera under tid med
sjukersättning eller aktivitetsersättning
Enligt utredningens direktiv är dagens regelverk gällande
möjligheterna för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att
arbeta, studera eller inneha andra uppdrag svårt att överblicka. Detta
innebär en risk för att personer avstår från att delta i ovan nämnda
aktiviteter av oro för att de inte vet hur detta skulle påverka deras
försörjning. Utredningen har därför haft i uppdrag att underlätta
deltagande i arbete, studier och andra uppdrag under tid med
sjukersättning och aktivitetsersättning genom att göra regelverket
mer förutsebart och enklare att förstå för den enskilde.
Möjligheterna till att delta i arbete, studier och ideella uppdrag
regleras på olika sätt beroende på när i tid beslut om sjuk- eller
aktivitetsersättning har fattats. Utredningen har därför delat upp de
försäkrade i tre grupper utifrån detta.
Grupp 1 utgörs av personer som beviljades sjukersättning enligt
reglerna som gällde före den 1 juli 2008. Dessa regler var mindre
strikta än dagens regelverk och gav större möjlighet för de som
omfattades att arbeta, studera eller ha andra uppdrag utan att deras
rätt till ersättning påverkades.
Grupp 2 består av personer som har beviljats sjukersättning enligt
regler som gäller från och med den 1 juli 2008.
Grupp 3 avser personer som får aktivitetsersättning för nedsatt
arbetsförmåga.
Förslag

För individer som omfattas av sjukersättning enligt grupp 1 föreslår
utredningen att fribeloppet vid arbete enligt reglerna för steglös
avräkning ska baseras på inkomstbasbeloppet, istället för att som
idag beräkna fribeloppen med hjälp av prisbasbeloppet. Syftet med
förändringen är att fribeloppet bättre ska följa löneutvecklingen.
Försäkringskassan föreslås även få i uppdrag att utveckla ett
beräkningsstöd för steglös avräkning i syfte att ge den enskilde
bättre förståelse för hur arbete kan påverka dennes ersättning, och
på så sätt minska osäkerheten så att fler vågar pröva på att arbeta.
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För individer i grupp 2 och grupp 3 föreslår utredningen att
flexiblare möjligheter till arbete med vilande sjuk- och
aktivitetsersättning ska införas. Syftet med reformen är att göra det
lättare för dem som omfattas av ersättningarna att pröva sin
arbetsförmåga utan oro för att deras sjuk- eller aktivitetsersättning
ska dras in. Utredningen föreslår även att personer i grupp 2 och
grupp 3 ska kunna ha partiellt vilande sjuk- eller aktivitetsersättning
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under tid med studier. Ersättningen ska vara vilande i den
omfattning som studier bedrivs, vilket inte är möjligt idag då det
endast är möjligt att ha hela ersättningen vilande vid studier. Även
här är syftet att uppmuntra fler att pröva på studier utan oro för att
inte kunna försörja sig. Vidare föreslår utredningen att det ska vara
möjligt att delta i ideellt arbete utan att rätten till ersättning
påverkas så länge aktiviteterna inte innebär att den försäkrade
uppvisar en arbetsförmåga som motsvarar på arbetsmarknaden
normalt förekommande arbete. Ideellt arbete där omfattningen
understiger tio timmar i veckan och som inte ger inkomst ska inte
leda till bedömning av arbetsförmåga.
För individer i grupp 3 som uppbär aktivitetsersättning föreslår
utredningen dessutom att prövotiden för studier förlängs från 6 till
12 månader, samt att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt ramprogram
inrättas. Det nya ramprogrammet ska rikta sig till personer som har
beviljats aktivitetsersättning och som har behov av insatser från
Arbetsförmedlingen i syfte att få eller återfå arbetsförmåga. Syftet
med det nya ramprogrammet är bland annat att bredda utbudet av
aktiviteter för målgruppen så att fler i målgruppen får möjlighet att
pröva och utveckla sin arbetsförmåga.
Förmåner vid rehabilitering enligt socialförsäkringsbalken
Syftet med uppdraget att se över regelverket för förebyggande
sjukpenning och rehabiliteringsersättning är att skapa ett mer
modernt regelverk som kan bidra till att förebygga ohälsa och ge
stöd vid såväl rehabilitering som omställning till annat arbete. I
denna del av uppdraget ska utredningen lämna förslag på hur
nuvarande förmåner vid rehabilitering kan moderniseras eller
ersättas av en eller flera nya förmåner som är enklare för individen
och handläggande myndigheter att administrera, samt som
säkerställer en tillräcklig uppföljning och kontroll av
rehabiliteringen.
Det finns idag två förmåner som syftar till att möjliggöra och
underlätta rehabilitering: sjukförsäkring i förebyggande syfte och
rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringsersättningen består av två
delar, rehabiliteringspenning och särskilt bidrag.
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Dessa ersättningar används i dagsläget i relativt liten utsträckning.
Utredningen anser att nuvarande regelverk inte är tillräckligt
flexibelt samt att det är svårt att bedöma. Utredningen anser även att
det finns otydlighet i styrningen och förmånens syfte.
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Förslag

Utredningen föreslår att sjukpenning i förebyggande syfte ska
ersättas med en ny förmån, preventionsersättning. Denna nya
förmån ska bestå av två delar, preventionspenning och
preventionsbidrag. Syftet med den nya förmånen är att det ska bli
enklare att delta i förebyggande åtgärder genom att regelverket för
vilka insatser som en person kan delta i förtydligas och utvidgas.
Utredningen föreslår även att rehabiliteringspenning ska beviljas
steglöst för inkomstförlust motsvarande den tidsåtgång som
rehabiliteringen tar i anspråk. Förslaget syftar till att öka
flexibiliteten i regelverket och göra det lättare för individen att delta
i arbetslivsinriktad rehabilitering och samtidigt kunna få ersättning i
de fall inkomstförlust uppstår. Vidare får Försäkringskassan i
uppdrag att se till att behov av rehabilitering klarläggs senast dag 60
i sjukfallet, i syfte att främja tidiga klarläggande utredningar och
aktiva insatser.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter och förslag
Arbetsmarknadsförvaltningen fokuserar i sitt yttrande på de förslag
i utredningen som kan komma att ha bäring på den egna
verksamheten.
Arbetsmarknadsförvaltningen tillstryker i allt väsentligt
utredningens förslag och ambitionen att förtydliga regelverket så att
fler personer med sjukersättning och aktivitetsersättning vågar
pröva sina förmågor utan oro för vilka konsekvenser det skulle ha
för deras ekonomi. Genom att tydliggöra regelverket och göra det
mera flexibelt uppmuntras ett aktivt deltagande i samhällslivet.
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Gällande den första delen av utredningens uppdrag som handlar om
rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning ser förvaltningen
positivt på en harmonisering av arbetsmarknadsbegreppet, där såväl
sjukpenning som sjukersättning och aktivitetsersättning prövas mot
ett och samma begrepp. Ett sådant förtydligande av regelverket
skulle dels tydliggöra vilka arbeten som arbetsförmågan ska
bedömas mot i varje enskilt fall, och dels bidra till att säkerställa att
varje individ får rätt till den ersättning som är mest lämpad för
denne. För kommunen är det positivt att personer som på grund av
försämrad arbetsförmåga faktiskt får sjukersättning, och att de inte
som i vissa fall idag uppbär försörjningsstöd för att de har blivit
nekade sjukersättning men ändå saknar förutsättningar att matchas
mot arbeten på den öppna arbetsmarknaden. Förvaltningen ställer
sig särskilt positiv till förslaget gällande äldre försäkrade och att
dessa ska prövas mot arbeten som de har tidigare erfarenhet av.
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Av utredningens direktiv framgår att det finns behov av att göra det
enklare för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning att
pröva på att arbeta, studera eller delta i ideell verksamhet utan risk
för förlorad ersättning. Arbetsmarknadsförvaltningen instämmer i
behovet och konstaterar att de av utredningen framförda förslagen
om ökad flexibilitet och möjlighet till vilande ersättning vid
deltidsarbete och korttidsarbete skulle kunna bidra till ökade
incitament för målgrupperna att delta i aktiviteter. Det är även
positivt att regelverket förtydligas så att Försäkringskassans
bedömningar blir mera enhetliga.
Förutom arbete och studier är även ideell- och föreningsverksamhet
viktigt för att uppmuntra målgruppen till ett aktivt deltagande i
samhällslivet, och förvaltningen ser därför positivt på förslagen som
syftar till att underlätta för personer med sjukersättning och
aktivitetsersättning att delta i denna typ av aktiviteter.
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Särskilt stora är behoven att öka incitamenten för att studera, då
endast en mycket liten andel av målgrupperna idag vågar eller vill
pröva på studier under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning.
Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig därför bakom förslaget som
handlar om att göra det möjligt att ha partiellt vilande sjuk- eller
aktivitetsersättning vid studier samt förslaget om att förlänga
prövotiden för studier från 6 till 12 månader för personer med
aktivitetsersättning. Utredningen konstaterar att dessa förslag skulle
kunna innebära ett ökat inflöde till vuxenutbildningen av personer i
behov av stöd under studierna, och att detta skulle innebära ökade
kostnader för kommunerna. Arbetsmarknadsförvaltningen
instämmer i resonemanget och konstaterar att vuxenutbildningen
under de senaste åren har fått en allt viktigare roll i
arbetsmarknadspolitiken, där utbildningsformen i högre grad än
tidigare har kommit att rikta sig till målgrupper med en svagare
ställning på arbetsmarknaden. Målgruppen för vuxenutbildningen är
heterogen men många elever är i behov av vägledning, motiverande
insatser och stöd för att kunna påbörja och fullfölja en utbildning.
Denna utveckling har under senare år lyfts av flera statliga
utredningar och myndigheter samt kommuner. Mot denna bakgrund
vill arbetsmarknadsförvaltningen understryka vikten av att
vuxenutbildningen får finansiering för att möta uppdrag som till
exempel innebär ökade volymer eller fler elever i behov av olika
stödinsatser.
Utredningen föreslår att ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program
ska införas som riktar sig till unga med aktivitetsersättning.
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Arbetsmarknadsförvaltningen instämmer i utredningens bedömning
av behovet av ett ökat fokus på att ta fram och tillhandahålla
lämpliga aktiviteter för målgruppen, i syfte att ge målgruppen bättre
möjligheter att delta i aktiviteter som kan främja deras utveckling.
Förvaltningen ser även positivt på att Försäkringskassan får i
uppdrag att följa upp vilka insatser som målgruppen deltar i och
effekterna av dessa.
Förvaltningen anser dock att det finns behov av att förtydliga
kommunens roll vid införandet av ett nytt arbetsmarknadspolitiskt
program, bland annat utifrån kommunens ansvar för LSS,
socialpsykiatri och särskola. Många unga i målgruppen som uppbär
aktivitetsersättning har kontakt med kommunen och därför blir
samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan viktig. Samverkan med kommunen är även
central utifrån målgruppens behov av utbildning för att pröva sina
förmågor, där komvux som särskild utbildning är ett viktigt verktyg
för att främja övergången från skola till arbete för de individer som
har förutsättningar för detta.

Arbetsmarknadsförvaltningen
Utvecklings- och utredningsstaben

Utredningen framför att aktiviteter i kommunal regi ska kunna
kombineras med aktiviteter inom ramen för det föreslagna
arbetsmarknadspolitiska programmet. Arbetsmarknadsförvaltningen
anser att detta måste tydliggöras utifrån den pågående
reformeringen av Arbetsförmedlingen, där insatser inom
arbetsmarknadspolitiska program i första hand ska tillhandahållas
av externa leverantörer som upphandlas av Arbetsförmedlingen.
Om även insatser för målgruppen med aktivitetsersättning ska
upphandlas i linje med inriktningen för den reformerade
arbetsmarknadsverksamheten, kan detta komma att innebära
begränsningar för vilka aktiviteter i kommunal regi som deltagarna i
programmet har möjlighet att delta i. Många kommuner erbjuder till
exempel arbetslivsinriktade insatser som utgår från Supported
Employment samt IPS, metoder som har visat sig ha goda effekter
för målgruppens arbetslivsetablering. Arbetsmarknadsförvaltningen
ser en risk för inlåsningseffekter om deltagare i det föreslagna
arbetsmarknadspolitiska programmet begränsas till aktiviteter som
utförs av externa leverantörer. Förvaltningen vill därför understryka
vikten av samordnade insatser för målgruppen där kommunen och
Arbetsförmedlingen kan ge parallellt stöd utifrån individens behov.
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I den tredje delen av utredningen presenteras förslag som syftar till
att modernisera regelverket för förebyggande sjukpenning och
rehabiliteringsersättning. Arbetsmarknadsförvaltningen tillstyrker
förslagen och instämmer i utredningens bedömning av behovet av
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ett utökat fokus på förebyggande och rehabiliterande insatser.
Särskilt positivt ser förvaltningen på att förslagen syftar till att
förtydliga och utvidga regelverket gällande vilka rehabiliterande
insatser som en person kan delta i. Arbetsmarknadsförvaltningen
har goda erfarenheter av att pröva arbetsförmågan för unga med
aktivitetsersättning i en arbetslik miljö och hoppas på att ett
förtydligande av regelverket kan innebära mera enhetliga
bedömningar gällande möjligheten att delta i denna typ av insatser.
Förvaltningen anser även att deltagande i arbetsträning eller
rehabilitering i en arbetslik miljö med fördel skulle kunna beviljas
under tid med aktivitetsersättning. Detta skulle kunna bidra till
minskad administration och samtidigt öka tryggheten för den
enskilde genom att göra det lättare att pröva på en aktivitet utan risk
för förlorad ersättning.
________________________

Karina Uddén
Arbetsmarknadsdirektör
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Utvecklingschef
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